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2018 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 

RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

2018 m. spalio  31 d.  Nr. If1-88 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokykla (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 2000 m. rugsėjo 1 d. 

 rejestro Nr. 035400, įstaigos kodas 190916111, steigėjas Jurbarko rajono savivaldybės taryba. 

Pagrindinė veikla: pagrindinis ugdymas.  

Direktoriaus vardas, pavardė: Nijolė Giedrutė Blažaitienė. 

2. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.  

3. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 

4. Mokykla veiklą vykdo pagal nuostatose nustatytas funkcijas.   

5. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti mokyklos veiklą nėra. 

6. Įstaigoje 2018 metų III ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius 59. 

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais 

vienetais – eurais. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

 

7.  Įstaigoje finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. 

Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Mokyklos apskaitos politika 

pateikta 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. 

 

III.    PASTABOS 

 

          8.  Atsargos – maisto produktų likutis – 1735,12  Eur. 

          9.  Išankstiniai  apmokėjimai – ateinančių    laikotarpių   sąnaudos  3270 Eur – avansinis 

apmokėjimas kelionės bilietų pirkimui projekto vykdymui.  

          10. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 7363,61 Eur 

gautinos įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinės paskirties įstaigose. 

          11. Sukauptos gautinos sumos – 72403 Eur ; iš jų: - sukauptos finansavimo pajamos 

savivaldybės biudžeto – 34733 Eur, valstybės biudžeto – 30580 Eur ; ES  - 855 Eur.; sukauptos 

pajamos už parduotas prekes turtą ir paslaugas – 6235 Eur pervesta į savivaldybės biudžetą ir 

nesusigražinta. 

         12. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 15142 Eur. ; iš jų -5 Eur nepanaudotos  biudžeto lėšos,  

305 Eur - teikiamų paslaugų programų lėšos,  808  Eur – kitų šaltinių lėšos, 14024 Eur - tarptautinių 

projektų vykdymo lėšos. 

         13. Finansavimo sumų detalizavimas  20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos“ 4 priede. 

         14. Įsipareigojimai – 42692 Eur. 

   Tiekėjams mokėtinos sumos – 2350 Eur iš jų:- už vandens pašildymą – 194 Eur, elektros 
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tiekėjams –339 Eur , ryšių ir interneto paslaugas – 73 Eur , vandenį – 438 Eur , maisto produktų 

tiekėjams – 1145 Eur , kvalifikacijos kėlimui – 103 Eur,  už kt. paslaugas  – 58 Eur .  

           Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 41668 Eur :   

darbo užmokestis – 31924 Eur ,  darbdavių socialinio draudimo įmokos – 9744 Eur . 

 Sukauptos mokėtinos sumos - sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sumos –  

 24484 Eur .  

      15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – įstaigos veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės 

veiklos pajamas sudaro - 36856  Eur  teikiamų  paslaugų pajamos. 

 

  

  

INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEAPIBRĖŽTĄJĮ 

TURTĄ IR JŲ POKYČIUS 

 

 

Įstaiga informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius 

neturi. 

 

 

 

Direktorė                                                                   Nijolė Giedrutė Blažaitienė 

 

Vyriausioji buhalterė                                                      Audronė Stancelienė

       

       

                                                                                                                                                                    


